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  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أحــوالكم ديًنــا ودنيــا،  أســأل اهللا أن تصــلك رســاليت وأنــت وســائر َمــن معــك مــن اجلنــود األخيــار يف أحســن
  وأن يثبت أقدامكم ويُفرِغ عليكم صربًا ويفتح عليكم ولكم.

نتابع بكـل اهتمـام جمريـات األحـداث يف شـام الربـاط واألمـل مـع تسـارع وتـرية تغـريات الواقـع يوًمـا بعـد يـوم 
مة يف أو حلظــة إثْــر حلظــة، ومــع شـــدة وأهــوال مــا جيــري هنــاك إال أن هنـــاك مكاســب عظيمــة وِمنَـنًــا جســـي

طيَّـــات تلـــك الشـــدائد ال بـــد أن تلمســـها، واحملافظـــة عليهـــا وإحســـان اســـتثمارها وإتقـــان رعايتهـــا؛ حـــىت ال 
  تضيع من أيدينا.

ويف هــذه الرســالة املختصــرة أحــب أن أَذُكــر بعــض النقــاط الــيت مل يتيســر يل الظــرف اآلن لإلســهاب فيهــا، 
  سع، واللبيب مثلكم تكفيه اإلشارة.فأحببُت أن أذكرها كرؤوس أقالم حىت تسنح الفرصة للتو 

-أن املعركـة ال تـزال  -بـال شـك-وبقاؤها واستمرارها ببقـائهم، فـأنتم تـدركون  وقود الحرب الرجال -١
  يف أول أمرها، واهللا وحده يعلم كم ستطول وتبقى، وعليه، فيجب عليكم يف هذه النقطة: -مع ضراو�ا

لعسـكرية، والشـرعية، والسياسـية وغريهـا؛ حـىت جتـدوا عنـد نـزول االهتمام التـام باحملافظـة علـى كـوادركم ا -أ
الكارثـــة أبـــا بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلًيـــا وخالـــًدا...، فأنـــا أطلـــب مـــنكم طلًبـــا جازًمـــا، منـــع إدخـــال اإلخـــوة 

  الكوادر يف العمليات االستشهادية مهما كانت دواعي ودوافع ذلك، وخاصة الطاقات الشرعية.

تـــدريب وتربيـــة أكـــرب عـــدد مـــن الشـــباب، فـــاآلن النفـــوس ُمهيَئـــة، والقلـــوب االجتهـــاد يف اســـتقطاب و  -ب
ُهــيِّج قــائٌم موجــود، وهــذه الفرصــة قلَّمــا تتــوفر أو تتكــرر، فــدربوا أكــرب عــدد مــن الشــباب 

ُمقبلــة، واحملــرك وامل
  .ومن سائر مناطق البلد، حىت لو كان التدريب على فرتات متقطعة يتخللها مشاركة ميدانية يف العمليات

                                                           
 املراسلة.يف هذه  -رمحه اهللا–كنية الشيخ أيب حيىي اللييب   )(1



احملافظـــة علـــى القيـــادة مـــع عـــدم انقطاعهـــا التـــام عـــن متابعـــة أفرادهـــا، بـــل ينبغـــي أن يكـــون هلـــا توجيـــه  -ج
  خاص ألفرادها الذين يف امليدان عرب الرسائل املوجهة كتابًة أو تسجيًال أو حنوه.

هلــا اآلن واخلالصــة أن كــل فــرد تكســبونه اليــوم فســتجدونه غــًدا، وتــأملوا يف معركتنــا مــع عبــاد الصــليب كــم 
وكم أكَلت من الرجال جماهدين وعوام ولـمَّا تنتهي بعد! واعتربوا أيًضـا حبـال إخـوانكم الصـابرين يف العـراق 
سواء على مستوى القيادة أم األفراد، فخذوا هذا األمر بكامل جوانبه وضعوه دوًمـا نْصـب أعيـنكم، طـول 

  املعركة وشراستها وتعقيدها وكثرة متطلبا�ا.

علــيكم أن للصـحابة: (إذا أكثَبــوكم فـارموهم واسـتبقوا نـَــْبلكم) فـنعم،  ملسو هيلع هللا ىلصبـدر قــال النـيب / يف غـزوة ٢
تستبقوا نبلكم وأالَّ تنثروا كل ما في كنـانتكم مـن أعمـال وعمليـات وأنـتم ال تزالـون فـي أول المعركـة 

سوا وخزِّنوا وأمِّنوا ما أمكنكم من السالح والذخائر ليوم كريهالتي ستطول حتًما ٍة وسـداِد ثغـر، مـع ، فكدِّ
 -حزًمـا-االهتمام بإتقـان التخـزين؛ حـىت ال يعـود علـى أسـلحتكم بالضـياع، ومـن هـذا القبيـل نرجـو مـنكم 

إن -تضييق دائرة العمليات االستشـهادية إىل أقصـى حـد ممكـن حـىت تقـرب مـن الوقـف إن أمكـن، ولعلـي 
تَّبعــة عنــدنا لل -شــاء اهللا

ُ
ــؤيت أكتــب لكــم بعــض الضــوابط امليدانيــة امل قيــام بالعمليــات االستشــهادية؛ حــىت ت

  مثارها على أكمل وجه.

وطبًعـــا ال تعـــين هـــذه النقطـــة التوقـــف عـــن العمـــل العســـكري واإلكثـــار منـــه! ولكـــن أالَّ َنُصـــب كـــل أو ُجـــل 
إمكانياتنــا يف أول املعركــة، حــىت إذا جــاء وقــت احلســم وجــدنا أنفســنا أفقــر ا�موعــات عــدًدا وعتــاًدا وعــدة 

  التضحيات يف أيدي غرينا!فتكون مثرة 

  -قائم على: تماُسك صف الجماعة -٣

  وضوح منهجها مع قُربِه للفهم. -أ

  قيادة صادقة، وفية، رحيمة، عفوَّة، لينة، ُمشاِورة. -ب

  وعدم تكدسهم بال عمل. -اجلنود-اإلشباع العملي لرغبات األفراد  -ج

جد مجاعتــك متماســكة قويــة علــى طــول الطريــق، ســت -بــإذن اهللا-إذا تــوفرت هــذه األمــور الثالثــة كركــائز فـــ
وإن أي خلل يف واحد منها ستكون عاقبته انكباب اجلماعة على نفسها وانشغاهلا مبشـكال�ا ولـن جيـدي 



أو ينفــع حينهــا عهــود ُمغلظــة مــأخوذة، وال صــفقات بيعــة معقــودة، وســتكون كلهــا هبــاء، ومــن يقــرر شــق 
  لتنصُّل منها، ولن يقنعه مقنع مهما أويت من احلجج.الصف سيجد أو خيرتع لنفسه ألف سبب وحجة ل

وعليـه، فــأرجو أالَّ ُتشــغلوا أنفســكم كثــريًا وال قلــيًال بقضــية "هــل بايعــت أم مل تبــايع" وال "َمــن هــي اجلماعــة 
الشــــرعية يف الســــاحة" وال "ال بــــد أن تبــــايع" فــــإن هــــذا ال كبــــري جــــدوى وراءه ال واقًعــــا وال شــــرًعا، فــــرصُّ 

د الكلمـــة وتنســـيق اجلهـــود أكـــرب مـــن أن يُعـــاَجل مبثـــل هـــذا الطـــرح الـــذي يكـــاد يُثبـــت عـــدم الصـــفوف وتوحيـــ
  جناحه يف كثري من األحيان والتجارب، فال تضيقوا على أنفسكم فيما وسَّع فيه الشرع عليكم.

  -وميكن أن يكون عندكم يف الئحة داخلية خاصة تقسيم العاملني معكم إىل عدة مراتب:

  الذين هم ركائز اجلماعة فهًما وعمًال وجًدا.أوهلا: املبايعون 

ـــذين ال يكـــادون خيتلفـــون كثـــريًا عمـــن ســـبقهم يف العمـــل والفهـــم وهـــم ســـامعون  ثانيهـــا: املوالـــون اِحملبـــون ال
  ومطيعون، وهم جمال االنتقاء على َمْهل لطلب البيعة منهم من غري تعنيت وال تشديد وال إلزام.

  مني.ثالثها: املناصرون من سائر املسل

  وعليه، فال ُ�در أي طاقة ميكن االستفادة منها يف معركتنا الطويلة.

كمـا -وتذكروا أنه جيوز االستعانة باملنافق يف اجلهاد إمجاًعا، ومثله الفاسق، بل حىت املشـرك ذكـره الفقهـاء 
  ، فال تضعوا أنفسكم يف دائرة تشددون فيها على أعمالكم ويف األمر سعة كبرية.-هو معلوم

ة  ،"المعركة طويلةرر وأقول: "وأك وهذه النقطة تتطلب منكم "كجماعة" أن تتعاملوا مـع اجلماعـات اخلـريِّ
يف الســــاحة معاملــــة األب احلنــــون، ال معاملــــة املنــــاِفس املخاصــــم، فــــإن احتــــاجوا فــــأعينوهم، وإن أحســــنوا 

كم مــــن الطعــــن فــــيهم أو فاشــــكروهم، وإن اقرتبــــوا مــــنكم شــــربًا فــــاقرتبوا مــــنهم ذراًعــــا، وامنعــــوا عامــــة أفــــراد 
االســتخفاف بتضــحيا�م، ولــتكن طــرق عــالج وإصــالح األخطــاء مقتصــرة علــى املســتوى القيــادي أو َمــن 

  تُفوضه القيادة تفويًضا مباشرًا من أهل العقل واحلكمة وحسن الرأي واملشورة.

ب النــاس ، فــاهللا اهللا فــيهم فكونــوا "كجماعــة" أقــر عامــة المســلمين هــم بحــركم الــذي فيــه تســبحون -٤
إلــيهم وأرفقهــم �ــم، وأليــنهم معهــم، فقــدموهم علــى أنفســكم يف كــل مــا يـُـرحيهم وحيفظهــم، وابــذلوا كــل مــا 
تستطيعون لتأليفهم، فـواهللا لقـد صـربوا يف هـذه احملنـة العقـيم صـربًا يـذيب الصـخور، فـإن ضـيـَّْعنا هـذا الكنـز 



ا أن النـاس قـد عاشـوا سـنني بـل عقـوًدا طويلـة ، وال تنسـو -تعاىل-العظيم بأخطائنا فإننا مسؤولون أمام اهللا 
وآالت اإلرهاب واخلراب والفساد تعمل يف قلو�م وعقوهلم، وهذا مما يستدعي حتمُّل الكثري الكثري ممـا قـد 
يصدر عنهم مما يـَُعد انعكاًسا لسنوات التِّيه اليت عاشوها حتت وطـأة الطغيـان، بـل ينبغـي أن تشـددوا علـى  

زات من أفرادكم جتاه عامـة املسـلمني؛ حـىت ال يتسـع اخلـرق ونـزرع الشـوك يف طريقنـا كل َمن تبدر منه جتاو 
  بأيدينا.

وال بــد أن يشــعر النــاس بقــربكم مــنهم يف معانــا�م، كنقــل جرحــاهم، وتســهيل الطــرق للمهــاجرين مــنهم، 
لــيكم وحســن خمــاطبتهم حــىت يــروا بــأعينهم احلقــائق الــيت يــتحطم عليهــا الــدجل اإلعالمــي الــذي سُيَشــن ع

  فيما بعد.

على األقل يف هذه املرحلة وأنتم يف طـور التكـوين والبنـاء والتأسـيس، فعلـيكم  ادفع بالتي هي أحسن -٥
أن تتحملوا "ظلم ذوي القرىب" إىل أقصى مدى، وأن تلتزموا الصمت جتـاه َسـَفه السـفهاء وخاصـة ممـن هلـم 

  صيت إعالمي عرب الفضائيات والشبكة وغري ذلك.

  على اللئيم َيُسبُّين ** فمضيُت َمثَّة قلُت: ال يعنيينولقد أُمرُّ 

  .{َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما} :وخٌري من ذلك

واعلمــوا أن هنــاك صــنًفا مــن النــاس يقتــاتون بــالرد علــيهم، وال جيــدون راحــتهم إال يف ذلــك، فلــيكن عنــوان 
ــا َأَصــاَبَك} ــٰى َم رمحــه -، وتــأملوا كيــف مجــع اهللا قلــوب النــاس علــى الشــيخ أســامة مــرحلتكم: {َواْصــِربْ َعَل

وعفـة لسـانه وعـدم انشـغاله بالـدفاع عـن نفسـه،  -كمـا حنسـبه-، وكفَّ ألسنتهم عنه؛ بسـبب صـدقه -اهللا
بــل كــان أشــد نقــًدا للــذات مــن أعدائــه؛ حــىت يرتقــي جبماعتــه إىل َدرَج الكمــال والفضــائل وال يشــتغل بــالرد 

  ذاك. على هذا والطعن يف

الكالم طويـل، ومـا دوَّنتُـه رؤوس أقـالم املقصـد منهـا دوام التواصـل والتناصـح؛ حـىت جنـين مثـار  ؛الكرميأخي 
التضحيات على أكمل حال، فما كـان فيهـا مـن خـري وصـواب فبتوفيـق اهللا، ومـا سـوى ذلـك فمـن الـنفس 

  والشيطان.



ب، وإن هــذا الــدين متــني فأوِغــل فيــه برفــق واهللا وســالمي جلنــودكم األبــرار األخيــار، وْلتـُــُروا اهللا مــنكم مــا حيــ
  معكم ولن َيِرتكم أعمالكم.

  والسالم مسك اخلتام

  أخوكم/ عبد احلليم

 هـ ١٤٣٣رجب احلرام  ٦


